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1. BEVEZETÉS 

A statisztikai adatok szerint napjainkban lényegesen több energiát és anyagot haszná

lunk fel, és sokkal több szennyező anyag képződik, mint azt a szükségletek azonos szín

vonalon történő kielégítése indokolná. A mai Magyarország környezeti állapotának ro

hamos romlásával legfőbb feladattá vált a természeti erőforrásokkal való takarékos és 

hatékony gazdálkodás, a környezeti károk kialakulásának elkerülése, a meglévő hatások 

mérséklése, a természeti értékek megőrzése az emberi élettér és környezete megtartó 

erejének növelése. 

Ezen meggondolások és tapasztalások alapján készült el Medgyesegyháza települési 

környezetvédelmi programja. A települési környezetvédelmi programban előirányzott 

tevékenységek illeszkednek az országos, illetve a regionális környezetvédelmi progra

mokban megfogalmazott feladatokhoz, ugyanakkor a helyi prioritásoknak tekintett 

problémák megoldásához nyújtanak segítséget. 

A helyi képviselő testület a majdani programok végrehajtását komolyan is gondolta, 

nem csak egy jogszabályi feladatnak történő megfelelés volt a cél. Intézmények, vállal

kozók, szervezetek, adatszolgáltatók, magánszemélyek vettek részt és segítették a ké

szülő települési környezetvédelmi programot. 

Ezúton is, hangsúlyozottan szeretnénk 

köszönetet mondani 

az önzetlen hozzáállásért, a környezeti állapot javítására irányuló szándékukért. 

1.1. A települési környezetvédelmi program készítésének célja 

A program készítésekor fontos kiemelni a település elhelyezkedését, ezáltal meghatáro

zó szerepét a Dél-békési térségben. Medgyesegyháza a Maros hordalékkúpon helyezke

dik el. Az Ős-Maros által kialakított kavicsszintek kiváló mélységi víztározók, melyek

nek vízkészlete biztosítja a megye ivóvízellátásának döntő részét. 
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Kitűnő adottságú termőtalaja kapcsolódik a Békés-Csanádi löszhátsághoz, Magyaror

szág talajtanilag legjobb területéhez. 

Mindebből következik, hogy kedvező adottságainál fogva természetileg és környezeti

leg is érzékeny terület veszi körül. Nem mindegy, hogy erre a település milyen hatással 

van, mit bocsát ki , mit szennyez, melyek a jellemző szennyező források. S az sem min

degy, hogy ezeket hogyan kezelik-, gyűjtik-, esetleg semmisítik meg ? 

Talajainak minőségéből következik, hogy a környezetterhelés legfőbb forrása a mező

gazdasági termelés. Ha a termelés során a beavatkozások csupán a termelés hatékony

ságára irányulnak, akkor az élettér kerülhet komoly veszélybe, a környezet leromlása 

pedig az emberi létfeltételeke is komolyan veszélyeztetheti. 

Mindezek figyelembe vételével Medgyesegyháza környezetvédelmi programjának alap

vető célkitűzései a következők: 

a környezetvédelem általános fejlődésének megfelelően olyan környezetgazdál

kodás kialakítása, amely a környezet adottságait és az ember igényeit optimali

zálja a hosszú távon fenntartható élet érdekében. 

megfelelő alapul szolgálhat az előbbi cél érdekében mozgósítható további prog

ramok és anyagi források megszerzéséhez, mind hazai, mind nemzetközi szinten. 

Ebből következően a települési környezetvédelmi program főbb szempontjai a követke

zők: 

a helyi feladatok számbavétele, a károsodások megelőzése, a már sérült körnve-

zet rehabilitálása, a környezet igénybevételével kapcsolatos terhelések és szeny-

nyezések csökkentése 

az állampolgárok, civil szerveződések, intézmények széleskörű bevonásával a 

helyi környezeti állapot fejlesztési feltételeinek megteremtésével az életminőség 

javítása, az emberi egészség védelme 

- a helyi természeti erőforrások, táji adottságok megőrzése, ezek megújulását 

biztosító szervezeti, személyi és gazdasági feltételeinek a megteremtése 

- a környezetvédelmi elvárások előtérbe helyezésével az egyéb önkormányzati 

feladatok és a helyi környezetvédelmi problémák összhangjának a megteremtése 
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Az önkormányzat az a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező szerv, amely legin

kább ismeri a település adottságait és problémáit, képes pontosan meghatározni a szük

séges beavatkozások fontossági sorrendjét, pénzügyi-, műszaki-, szervezeti-, és egyéb 

feltételeit. 

A települési környezetvédelmi programban megfogalmazott célok és feladatok így az 

önkormányzat irányításával valósíthatók meg, összhangban az egyéb országos, regioná

lis és helyi tervekkel és rendeletekkel. 

1.2. A települési környezetvédelmi program készítésének alapelvei 

A települési környezetvédelmi programban megfogalmazott célok és feladatok akkor 

valósíthatók meg sikeresen, ha a jogi és gazdasági szabályozók azonos elvek érvényesí

tését célozzák. Az 1995. évi LIÍI. környezetvédelmi törvény megfogalmazta a környe

zetvédelem alapelveit, melyeket figyelembe kell venni a program készitésekor és a 

megvalósítás során. 

A környezet védelmének alapelvei (környezetvédelmi törvény 6 -12.§) 

Elővigyázatosság, megelőzés, helyreállítás 

Felelősség 

- Együttműködés 

Tájékozódás, tájékoztatás, nyilvánosság 

A környezetvédelem alapelvein túl a tervezés és a programkészítés alapelveit is célszerű 

figyelembe venni. 

A környezeti tegezés kollektív, többszintű és többlépcsős tevékenység. Az önkormányzat 

a lakosság, a hatóságok, a gazdasági és a kulturális élet képviselőit és a civil szerveze

teket is bevonja a programkészítés során az állapotok ismertetésébe, a problémák 

megfogalmazásába, a prioritások kijelölésébe és a feladatok fontossági sorrendjének a 

felállításába. 

A „Környezet védelmének általános szabályairól" szóló (LÍII./1995.) törvény rendelke

zik a települési és megyei környezetvédelmi programok készítéséről. Az Országgyűlés 
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1997-ben fogadta el a hatévente megújítandó Nemzeti Környezetvédelmi Programot, 

Békés Megye Kistérségi Komplex Környezetvédelmi Programja 2000-ben készült el. 

Mindezekkel összhangban kellett elkészíteni 

Medgyesegyháza önálló települési programját. 

1.3. A település rövid története 

Medgyesegyháza rendezési terve 1987 óta van érvényben, korszerűsítése időszerűvé 

vált. 

A település területén végzett ásatások azt igazolják, hogy ezen a részen már az Őskor

ban is éltek emberek, hiszen az i.e. VI . századból származó 8 szkíta sírt és két hamus-

gödröt tártak fel. 

Az első írásos anvag 1418-ból származik, amely ..Medgvesház" elnevezésű birtokrészt 

említ. A területet Mátyás király 1482-ben fiának, Corvin Jánosnak adományozta. A tö

rök uralom megszűnése után sokáig nem merült fel írásos nyoma a településnek, ami 

arra utal, hogy a falvak valamilyen ok miatt megszűntek. Az 1800-as évek közepétől 

dohánykertész telepírvények létrehozása kezdődött meg. 

Hivatalosan az 1893. évi község alakítás mellett szól a legtöbb írásos dokumentum, így 

a miniszteriális és közigazgatás megyei szerveinek dokumentumai is .Ebben az időben a 

lakosság létszáma köze 2500 fő. 

A század elején a település dinamikusan fejlődött, 1910-ben 3628 fő, 1920-ban 5514 

fő a statisztikai létszám, amely egészen 1949-ig alig változott(6166 fő). 

Ezt követően 1960-ig a népesség szám stagnált (5784 fő), de napjainkra sajnos a század

forduló utáni létszámra csökkent(4280 fő). 
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Elhelyezkedését tekintve országos viszonylatban periférikus, de kistérségi szempontból 

vizsgálva - központi elhelyezkedése révén - 7 település tartozik vonzáskörzetéhez. 

A település hagyományosan mezőgazdasági jellegű. A gabonatermesztés mellet, jelen

tős a kertészeti kultúra. Több évtizedes a fólia alatti primőr zöldségtermesztés, koráb

ban a földimogyoró, míg napjainkban a dinnyetermesztés aránya a legjelentősebb. 

A mezőgazdaság nagyfokú gépesítésével a felszabaduló munkaerőt a Vas- és Faipari, 

illetve a Cipőipari Szövetkezet szívta fel. 

Kulturális rendezvény a SZENT MIHÁLY NAPI BÚCSU-n kívül nem nagyon volt ko

rábban. Erre a hagyományra épült 1993-től a 

JÍEDGYESEGYHÁZl NAPOLT' rendezvénysorozat, 

majd 1995. augusztusától - a mára már hagyománnyá váló -

„ DINNYE FESZTIVÁL " 

amely évről - évre igen dinamikusan fejlődik és egyre több látogatót vonz a rendezvény 

által egyre ismertebbé váló Medgyesegyházára. 

A község fejlesztési tervei között szerepel a szennyvízcsatorna-hálózat építése, melyből 

már két ütem megvalósult, s várhatóan 2004-re befejeződik a beruházás. 

A tervek között szerepel továbbá el fedett uszoda építése, valamint a burkolt utak ará

nyának növelése. 

A legnagyobb gond - a környező településekhez hasonlóan - itt is a munkanélküliség. 

Az ipartelepítés jelentene megoldást, ez azonban meghaladja az önkormányzat lehető

ségeit, megvalósításához hiányzik a potenciális befektető, vállalkozó. 
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2.1. A település területhasznosítási szerkezete 

Medgyesegyháza összes területe 6432 hektár, ebből belterület 339,5 ha. Közigazgatá

silag a településhez tartozik a 7 km távolságban lévő Bánkút is. 

A belterület nagy része falusias jellegű lakóterület, a lakótelkek mérete megfelelő. A 

külterülethez beépítésre szánt - gazdasági és különleges - területek mellett közlekedési, 

kis méretű erdőterületek, mezőgazdasági területek és egyéb területek (csatornák medrei 

és partjai) tartoznak. 

A külterületi területhasznosítis erőteljesen eltolódott a mezőgazdasági hasznosítás irá

nyába. Ez elsősorban a jó minőségű réti csernozjom talajok szántóföldi hasznosításából, 

valamint a település - és a környező települések - sajátosságaként, az egyre nagyobb 

területekre kiterjedő dinnyetermesztésböl tevődik össze. A dinnyetermesztés jelentősé

gét mutatja, hogy Medgyesegyháza és környéke biztosítja az ország dinnyeellátásának 

60%-át, a dinnyeexport 50%-át. 

2.2. A természeti-környezeti elemek állapota 

A település természeti-, környezeti állapotának megítélését az alábbi tényezők befolyá

solják: a kiemelt ivóvízbázisként kezelendő Maros hordalékkúpon való - üzemelő, illen e 

távlati ivóvízbázisként történő - elhelyezkedése, valamint a közigazgatási terület Déli 

részén átlagosan 30 AK értékű, a mezőgazdaság számára jól hasznosítható, döntően réti 

csernozjom talajok megléte. 

Ebből következik, hogy a természeti éri ékek megtartását és védelmét össze kell hangol

ni a település lakosságának környezethasználatából és a főként mezőgazdasági terme

lésből eredő környezeti kockázatokkal. 

Alapelvként el kell fogadni, hogy a környezet alakítása, fejlesztése soha nem történhet 

más csoportok, vagy jövőbeni generációk rovására ! 
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Nagy feladat a fás területek, fasorok, erdősávok visszatelepítése a táj-, és településvé

delem érdekében, továbbá meghatározó lehet a település megtartó erejének és környe

zet-egészségi helyzetének javítása szempontjából is. 

2.2.1. Levegő 

A településen komoly szennyezettséget okozó ipari tevékenység nem folyik. A lég

szennyezést okozó tényezők a közlekedésből, a mezőgazdasági tevékenységből és a 

fásítás, illetve az időszakos -tavaszi és esetenként az őszi- nö vény bori tottság hiányából 

eredő szélerózió hatásaiból adódnak. 

A gázhálózat létesítésének eredményeként az épületek 66,2 %-ában gázfűtésre tértek át, 

a hálózat kiépítettsége azonban ennél nagyobb mérvű felhasználást is lehetővé tesz. Az 

ipari, intézményi fogyasztók száma: 12, így 100 %-os az intézményi rákötés aránya. A 

fűtésből származó légszennyező anyagok kibocsátása nem jelentős. A hajtatásos nö

vénytermesztés során általában hideg fóliákban termelnek, a fűtött fóliákban leggyako

ribb a gázfűtés, de fűtőanyagként esetenként rossz minőségű fosszilis tüzelőanyagot is 

használnak, illetve mezőgazdasági eredetű hulladék anyagot, pl. napraforgó olaj prése

lésekor visszamaradó napraforgó pogácsát égetnek, melyek füstgáz kibocsátása idősza

kosan légszennyező hatású. 

A belterületi burkolt utak aránya az országos közutakkal együtt 81 %. A település ren

delkezik kerékpárutakkal, a kerékpáros közlekedés nagymértékű. 

Az időszakosan megemelkedő átmenő forgalomból, valamint a helyi közlekedésből 

származó légszennyezés döntő részét nem a lakossági közúti járművek, hanem a szállí

tójárművek és a mezőgazdasági erőgépek által kibocsátott füstgázok eredményezik. 

Medgyesegyházán a mezőgazdaságban a „Haladás" Mg. Szövetkezet, a Dinnyetermelő 

Kertészeti Beszerző és Értékesítő Szövetkezet, valamint négy jelentős magángazdaság 

erő- és munkagépei, valamint a szárítóüzemek lehetnek légszennyező források. 

A mezőgazdasági termelők jellemzőit, különös tekintettel a környezetre gyakorolt hatá

sukra, a következő táblázat mutatja: 



8 

Termelő Tevékenysége Környezetre gyakorolt hatása 

„Haladás" 
+ KFT 

Növény-, állattartás 
Szárító és keverő üzem 

Erő- és munkagépek füstgázkibocsátása, szerves és 
hígtrágya tárolás. 
Porszennyező pontforrás, füstgáz kibocsátás 

Oravecz Tamás 
Növénytermesztés 
Szárító 

Korszerű erő- és munkagépek füstgázkibocsátása 
Porszennyező pontforrás, füstgáz kibocsátás 

Faraga András Növénytermesztés Erő- és munkagépek füstgázkibocsátása 

Zsíros Jánosné 
Növénytermesztés 
Növendék marha nevelése 

Erő- és munkagépek füstgázkibocsátása Szerves trágya 
kihelyezés, porszennyezés 

Holecz István 
Növénytermesztés, nap
raforgó eldolgoza, Szárító 

Erő- és munkagépek füstgaz- és porszennyezö forrás, 
Olajos mezőgazdasági hulladék képződése 

Baromfi Kft-Bánkút Baromfitartás Szervestrágya - bűzhatás 
Földműves Bt. Növénytermesztés Erő- és munkagép füstgáz kibocsátása 

Lászlótelep Növénytermesztés Erő- és munkagép, füstgáz kibocsátás 
Medgyes Kft Olajos magvak Csomagolás során keletkező porszennyezés 

Békés Kft. 
Mg-i termelés, növényvé
dő-szer és műtrágya ért. 

Erő- és munkagép füstgázkibocsátás, növényvédőszer 
és műtrágya, és göngyölegek - tárolása, szállítása 

Boris István Mg-i növénytermelés Erő- és munkagépek füstgázkibocsátása 
Zsótér és Tsai Kft. Mg-i növénytermelés Erő- és munkagépek füstázkibocsátása 
Nagy és Nagy Kft. Állattartás Szerves- és hígtrágya tárolás, bűzhatás 

Medi-Szöv. Dinnyetermesztés Növényvédő-szer- műtrágya, fólia, erőgépek hatás 

Faraga János 
Mg-i termeltetés, szolgál
tatás 

Erő- és munkagép, valamint szállíító járművek lég
szennyezése 

Verbai Gábor 
Növénytermesztés, állat
tartás 

Növényvédöszer-, műtrágya- és szervestrágya tárolás, 
kihelyezés, büzhatás, porszennyezés 

A belterületen a magánházaknál a korábbi baromfi nevelést felváltotta a háztáji sertés

tartás, saját használatra átlag évi őt, saját használatra és eladásra 10-15 db hízót tarta

nak. 

A háztáji állattartásnál a belterületi állattartásról szóló 1/1987. (11.23.) sz. Tanácsren

delet meghatározza a településen tartható állatállomány darabszámát, és a védőtávolsá

got a lakóépület felé. 

A magángazdaságok gépei viszonylag korszerűek, káros anyag kibocsátásuk kisebb 

mértékű. A termelőszövetkezet gépei általában régebbiek, nagy a kihasználtságuk, hi

szen ezekkel a gépekkel szolgáltatást is végeznek a kisebb mezőgazdasági termelők 

részére. Légszennyező anyagok jelenlétéről az ATIKÖFE felé a korábbi években 3 telep 

20 pontforrásáról történt a kibocsátott CO és NO x mennyiségéről bejelentés. 

A dűlőutak porszennyező hatása mellett a kora tavaszi és esetenként az őszi vetés előtt 

igen finoman elmunkált homokos vályog fizikai talajféleségen kialakult réti csernozjom 

talajokat a deflációs hatás károsítja. 
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Ez a jelenség különösen a közigazgatási terület északi részén jelenlévő homokos talajok 

esetében okoz az őszi homokviharok alkalmával időszakosan komoly porterhelést. 

Ehhez a nagymértékű porterheléshez jelentősen hozzájárul a dűlőutak fásítottságának 

hiánya. 

A nagy állattartó telepek környezetében esetenként bűzhatással is lehet számolni, az 

uralkodó széljárás azonban nem a belterület felé viszi a szagokat. 

A külterületen elsősorban a nem művelt területeken, illetve a kis területű magángazda

ságok mentén gyomfelhalmozódás figyelhető meg, a gyomok között túlsúlyba került a 

parlagfű. A belterületen a gyom-mentesítésre a lakosságot az önkormányzat köztiszta

sági rendelete kötelezi, de az utak mentén itt is megtalálható az üröm és egyéb allergén 

gyomok mellett a parlagfű, így szezonálisan a levegő pollenkoncentrációja környezet

egészségügyi szempontból is figyelemre méltó. 

A településen különböző nagyságrendű ipari tevékenység található, amely esetenként 

kismértékű szennyezőanyag kibocsátást eredményez. Ilyenek pl.: 

Termelő Tevékenysége Környezeti hatás 
Csicsety és társa K f t Gépforgalmazás, felújítás. Lég- és olaj szennyezés, zaj. 

Promed Cipőipari Kft Cipőkészítés Ragasztó-, bőrhulladék 
Molnár és társa Cipőip. Kft. Cipőkészítés és Ragasztó-, bőrhulladék 

Gulyás Sándor Műkőkészítő Por és zajhatások 
Nemzetközi Konfekció Kft. Felsőruházat készítése Por- és zajhatások 

Faraga Jánosné Autómosó üzemeltetése Szennyvíz- és iszapképződés 
Pallagi Sándor Gumijavító Zaj és por 

Ramasz András Autószerelő Fáradt-olaj tárolás, zajhatás 
Szöllősi György Stangli Pékség Szállításból eredő por- és zajhatás 

AFESZ Medgyesegyháza Mg-i kemikália és fólia forgalom Kemikáliák, fólia tárolás 
Zsíros János Mg-i kemikália és fólia forgalom Kemikáliák, fólia tárolás 

TUZEP - Szamosi Tüzelő- és építő-anyag forgalom Száll.-i porszennyezés- és zajhatás 
Driver Speed Kft Tüzelő- és építő-anyag forgalom Száll.-i porszennyezés- és zajhatás 

Ivóvíz KHT Település-üzemeltető Fertőtlenítő-vegyszer szennyezés 

A településen a kibocsátott légszennyező anyagok mérésére nem került sor, csupán a 
megfigyelések, és tapasztalatok alapján lehet következtetéseket levonni a levegőszeny-
nyezés mértékéről és okairól. 

2.2.2. Víz 

A település területén a felszíni vizeket csupán időszakosan találhatók, belvíz gyakorla

tilag nem alakul ki, vagy ha meg is jelenik, rövid idő alatt elszikkad. A Dél-Békési Víz

gazdálkodási Társulás belvíz-elvezető csatornái döntően szárazak, növényekkel benőt

tek. Ezek nád-mentesítése és karbantartása a vízgazdálkodási társulás feladata. 



10 

A települési szennyvíztisztító tisztított vize a Bodzás-éri csatornába folyik. A belterüle

ten a csapadékvíz elszikkasztására nyitott, sekély csatornákat alakítottak ki, a homokos 

talajban a csapadékvíz általában elszikkad. 

Ezeket az árkokat a lakosság esetenként feltölti, így egy - egy szélsőségesen nagy csa

padék esetén a járdára folyik a víz. Az önkormányzat ilyenkor kötelezi a tulajdonosokat 

az árkok helyreállítására. 

A felszín alatti vizek közül a rétegvizek minőségének megtartása igen lényeges, hiszen 

Medgyesegyháza teljes területe a Maros hordalékkúpon helyezkedik el, a vízbeszerzési 

lehetőség: 150-300 mVd/km2. 

Az ivóvíz kitermelésre igénybe vett legfelső réteg 80 m körül található, abban a mély

ségben, amely leginkább ki van téve a térszínről, illetve a kisebb talpmélységű kutakból 

lejutó szennyeződéseknek. 

A hordalékkúp a helyi közüzemű vízellátás mellett a megye regionális vízellátásában is 

fontos szerepet tölt be, az ország kiemelten védett üzemelő és távlati vízbázisai között 

szerepel. 

A felszín alatti vizek mennyiségére a felsőbb rétegekben a vízhiány miatt a nem ivóvíz 

céljára történő vízkitermelés nem biztosítható. A belterületen korábban fúrt kutakból az 

első vagy a második vízadó rétegből 15-20 m-ről nyert vizeket használják öntözésre. A 

vízzáró rétegek átfúrása az alsóbb vízadó rétegek elszennyeződésének a veszélyét hor

dozza magában. 

Az ivóvíz minőségű rétegvizek öntözésre történő felhasználása azonban nem elfogad

ható, az öntözővíz igényeket csak a folyók vízkészletéből, mesterséges odavezetéssel 

lehetne biztosítani. 

A település rendelkezik korszerű szennyvíztisztító teleppel, a szennyvízgyűjtő és elve

zető hálózat beruházásainak elkészült az I. és a II. üteme. 

A I I I . ütem célja, a vasúton túli területeken a kiépített főgyűjtő rendszerre való csatla

kozás lehetővé tétele, hiszen jelenleg csak a Gárdonyi és az Áchim utcákban van meg a 

rákötési lehetőség. Ezen a területen a lakások 80 %-ánál nincs meg a szennyvízcsator

nára való csatlakozás lehetősége. 
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A kiépített területen a lakosság 70 %-ban rácsatlakozott a szennyvízhálózatra, 10 % az 

idős, kis mennyiségű vizet (1001/d) fogyasztók aránya, ők nem képesek igénybe venni a 

szennyvízgyűjtés szolgáltatását, a további 20 %-nál a lakásokba nem történt meg az 

ivóvíz bevezetése, ők csupán udvari kifolyóval rendelkeznek, így a minimálisan képző

dő szennyvíz összegyűjtésére sem lehetett kialakítani a csőrendszert. 

A kommunális-, a mezőgazdasági- és a kismennyiségű ipari eredetű szennyvizek elve

zetése tehát még nem teljesen megoldott, a csatornázottság kialakítása a pénzügyi fel

tételek hiánya miatt hiányos, így összességében a település lakásainak 51 %-a rendelke

zik a szennyvízhálózatra történő csatlakozás lehetőségével. 

A szennyvízcsatornával ellátott területeken a mért fogyasztott víz és az elvezetett 

szennyvíz mennyisége között 20 % különbözet tapasztalható. 

A település határában a korábban már ismertetett jelentős méretű állattartó telepek kö

zül a „Haladás" Mg. Szövetkezetben korábban a sertéstelepen hígtrágyás technológiát 

alkalmaztak. Az itt képződött hígtrágyát egy kb. 2500 m3-es medencében tárolják, ez az 

időjárási viszonyoktól függően besűrűsödik, de nem megfelelő elhelyezése komoly kör

nyezeti kockázatot jelent a felszín alatti vizekre. A vízbázis védelme miatt a szövetke

zetben 1996-1997-ben áttértek - a többi állattartó telephez hasonlóan- az almos techno

lógiára. A szerves trágya átmeneti tárolása egy éven túl nem megengedett, kihelyezése

kor elsősorban a talajvédelmi szempontokat kell figyelembe venni. 

A település a 33/2000. Korm. rendelet 2/1. számú mellékletében meghatározott, a fel

szín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló szennyeződés érzékenységi besorolás sze

rint „B" érzékeny területi kategóriába tartozik, melyre az intézkedési szennyezettségi 

határérték C, = C2 

A hidrogeológiai védőövezeten belül építési tilalom, illetve a mezőgazdaság részére 

különböző korlátozások vannak érvényben, így tilos az állattartás, a műtrágya és növény 

védőszerek használata. 

A település egész területén t i l o s a szennyvizek szikkasztásos elhelyezése ! 
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2.2.3. Talaj 

Medgyesegyháza területe a Békési-hát kistáj része, a Maros hordalékkúpjának löszhát

ságán helyezkedik el. 

A száraz, mérsékelten meleg, meleg éghajlati viszonyok a jellemzők. Talaja a jó minő

ségű réti csernozjom. 

A település közigazgatási területének déli részén a kötött, illetve félkötött talajok átla

gos aranykorona értéke 30, mely megközelítően azonos a megyei átlagot képező 29,7 

arany koronás értékkel. 

Az északi homokos területek átlagos aranykorona értéke csupán 14, kis területen emel

lett szikes foltok is kialakultak, így a teljes terület átlagos értéke 24 AK. 

A talajok kötöttsége vályog-, agyagos vályog- és a kiemelkedő területeken homokos 

vályog. A talajadottságokból következik, hogy a település összterületének 88,3 %-án 

mezőgazdasági termelés folyik. 

A termőterület művelési ágak szerinti megoszlása a következő: 

Művelési ág Területe, ha 

szántó 5642 

gyep 73 

gyümölcsös 3 

Művelési ág Területe, ha 

kert 6 

nádas 2 

erdő 121 

A szántóterület döntő részén búza, kukorica és napraforgó termesztés, napjainkra egyre 

nagyobb területen dinnyetermesztés folyik. 

Az összesen 5847 hektár termőterület átlagos parcellamérete 5,0 hektár. 

A gazdaságok aránya a parcellaméretek szerint: 

Parcellaméret /ha % 

0-1 47,9 
1-3 32,2 
3-5 6,0 
5-10 9,3 
10-20 4,6 
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A talajok minőségének fenntartása a helyes tápanyag gazdálkodással és a degradációs 

folyamatok mérséklésével függ össze. Az 1990-1996-os években jelentősen csökkent a 

felhasznált műtrágya mennyisége, az állattartó telepeken az almos tartás következtében 

felhalmozódó szerves trágya kihelyezése került előtérbe. 

A átlagos kis parcellaméretből következik, hogy az okszerű tápanyagellátáshoz szüksé

ges talajvizsgálat nem terjed ki minden területre, a szakszerű tápanyag utánpótlásra 

nem mindig kerül sor. A kevesebb műtrágya felhasználása a környezet szempontjából 

kisebb terhelést jelent, viszont a település legnagyobb természeti értékének, a talajnak a 

tápanyaghiányát eredményezheti. 

A szélerózió tavasszal és az őszi homokviharok alkalmával a csernozjom talajok homo

kos vályog kötöttségű talajainak humuszos rétegét károsítja, jelentős területen kifújva 

azt az utakra, illetve az azokat szegélyező árkokba. 

A termőtalaj vesztesége mellett jelentős kár keletkezhet a már kijuttatott kemikáliák 

szélelhordásával, a levegő porterhelése pedig környezet-egészségügyi szempontból sem 

elhanyagolható. 

2.2.4. Természeti környezet, élővilág 

Napjainkban egyre hangsúlyosabban vetődik fel környezetünk, adottságaink, a termé

szeti élőhelyek, tájképi értékek védelme, természet-közeli állapotuk hosszú távú fenn

tartásának követelménye. Egyszerre kell a hasznosítás és megőrzés - vagyis a környe

zetgazdálkodás- szempontjait oly módon összehangolni, hogy az adottságok és értékek 

fennmaradását, megújulását biztosítsuk a következő nemzedékek számára. 

A természetes élőhelyek fennmaradását igen nagymértékben korlátozza a talajadottsá

gokat kihasználó mezőgazdasági művelés kiterjedése. 

A szántó művelési ág mellett elhanyagolható mértékű gyep, valamint erdőművelési ág 

található a település területén. 

A fásítás hiánya és az időszakos felszíni növényborítottság hiánya elősegíti a kedvezőt

len talajkárosító folyamatok közül a deflációt. 
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A nagy területeken kialakuló monoton növényborítottság gazdasági jelentősége nem 

vitatható, de a természeti értékek, az eredeti élőhelyek fennmaradását és a bio-

diverzitást háttérbe szorította. 

A település belterületéiiek fásítása az utóbbi években előtérbe került, a szövetkezet 

mellett néhány magángazdálkodó és az önkormányzat is telepített a dűlőutak mentén 

fasorokat. 

Az önkormányzat 1999-2000-ben kb. 30 ezer gömbakác csemetét ingyen kiosztott a 

gazdáknak dűlőútfásításra, de a 2000. évi aszály miatt csak az öntözött csemeték - a 

telepítések 70 %-a - maradtak meg. 

Ezzel a dűlőutak fásítottsága kb. 50 %-os, a fásítás folytatására a lehetőségek által meg

szabott ütemben kerül sor. 

A belterületen a zöldterület bővült az elmúlt 6-7 év során 

egy Millenniumi emlék-ligettel a nagykamarási és mezőkovácsházi út találkozá

sánál, valamint 

a benzinkút után egy kisebb területű Pihenő-parkkal. 

Említésre méltó a pékség és vasúti átjáró között kialakított, esztétikus egynyári virágok

kal beültetett virágágyás is. 

2.2.5. Természeti értékek 

Medgyesegyháza közigazgatási területén országos-, és helyi védettségű természeti érté

kek egyaránt megtalálhatók. 

Országos védettségű értékek a kunhalmok, melyekből egy a temető végében, egy a 

Kétegyházi út baloldalán, három pedig Bánkút kistelepülés határában található. 

Helyi védettségű értékei elsősorban a belterületen helyezkednek el, Medgyesegyházán 

és a közigazgatásilag hozzá tartozó Bánkút településen. 
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Az alábbiakban Medgyesegyháza rendelettel védett épületei és természeti értékei ke

rülnek felsorolásra: 

l.sz. táblázat 

Sor
szám 

Helyrajzi-
Szám 

A védett EPJJLET megnevezése: 
(címe, vagy a hely ahol található) 

1. 1701 Katolikus templom - Bánkút 

2. 1859 Bánkút - kastély épület, jelenleg Közösségi házként működik, 
benne a Baross emlékszobával. (Bánkút, Petőfi S. u. 42-44.sz.) 

3. 563/2 Falumúzeum (Schéner szülőház) 
Medgyesegyháza, Damjanich u. 51. Sz. 

2.sz. táblázat 

Sor
szám 

Helyrajzi-
Szám 

A védett TERMÉSZETI ÉRTEKEK megnevezése: 
(címe, vagy a hely ahol található) 

1. 198/1. Idősek Szociális Otthona (volt Telbisz kastély park területe) 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 5.sz. 

2. 121/1. Kossuth L. téri központi park. 
3. 0173/3. és 

1169/37. 
Védett régészeti lelőhelyek, a 

169/37. Részben már feltárt Árpád-kori temető 
4. 071/11 és 

072. 
Szántó, és katolikus temető, 
a végében lsz. Kunhalom 

5. 0242/1. Bánkúton Kunhalom és részben már feltárt templom maradvány 
6. 084/4. Védett régészeti lelőhely 
7. 0244 Elhagyott homokbányánál védett madár, a Gyurgyalag fészkelő 

helye 

2.2.6. Ember, környezet-egészségügy 

A település környezetének emberre gyakorolt hatását döntően a mezőgazdasági jellegű 

termelésből adódó környezeti tényezők befolyásolják és határozzák meg. 

A népesség egészségi állapotára gyakorolt komplex környezeti hatás ennél bonyolul

tabb, ami megnehezíti a programok kidolgozását és megvalósítását. 
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A környezet-egészségügy olyan - az emberi egészséget érintő - tényezőkkel foglalko

zik, amelyeket a fizikai, a biológiai, szociális és pszicho-szociális környezet együttesen 

határoz meg. 

Medgyesegyházán külterületen az egyik legfőbb ágazat (és megélhetési forrás) a diny-

nyetermesztés, amely sok vegyszer és műtrágya felhasználással jár, mégsem ez a leg

főbb veszélyhelyzet, hanem a hiányzó szélvédő és szélcsökkentő fasorok, erdősávok 

hiánya az igazán aggasztó. 

Belterületen a fóliás primőr termékek előállítása a meghatározó, a gond pedig - az eb

ből eredő - különböző fűtési módok során keletkező égéstermékek környezetszennyező 

hatása. 

Mellékletként részletes települési környezet-egészségügyi programot kell készíteni ! 

2.3. A település környezet művi elemei, infrastruktúra 

A települési környezet az ember által kialakított anyagi rendszer. Ennek alapvető funk

ciója az ember mindennapi életéhez elengedhetetlen társadalmi szükségletek kielégíté

se. 

A települési környezet magában foglalja a programban tárgyalt környezeti elemeket. A 

fő feladat megállapításánál ugyanakkor feltétlenül figyelembe kell venni a település 

szerkezetét, morfológiáját és sajátosságait. 

A szocialista nagyüzemek - termelőszövetkezetek - óriási mezőgazdasági táblái homo

genizálták a tájat. A tájértékek sokszínűsége ezért folyamatosan csökkent. A vízjúrta 

területek csökkennek, elenyésző az erdők kiterjedése, a táj szerves részének tartott ta

nyák eltűntek, illetve folyamatosan eltűnnek. 

Az átalakitott tájban egyre inkább a mérnöki létesítmények (utak, csatornák, épületek) 

és a mezőgazdasági területek dominálnak, ami a tájesztétika csökkenését, illetve a sa

játos táji jegyek elvesztését eredményezi. 
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Az ember által a tájra gyakorolt hatások felerősítették a kedvezőtlen természeti folya

matokat is : pl.: a deflációt. 

Az egykor sokszínű tájat sikerült településünkön sivárrá degradálni, különösen a kas

télyparkok, az uradalmi központok felszámolásával. 

2.3.1. Épített környezeti elemek 

Az épített környezet az ember közvetlen környezete, szétválaszthatatlan összefüggésben 

a természeti környezettel. 

Az emberek életminőségének javítása, a méltó emberi életminőség fenntartásának alap

vető feltétele az épített- és a természetes környezet lehető legmagasabb szintű biztosítá

sa. 

A környezet alakítása, fejlesztése soha nem történhet más csoportok, vagy jövőbeni 

generációk rovására. 

Az épített környezet alakítása - jog, 

- kötelesség, 

felelősség is egyben. 

Az építészeti örökség azt fejezi ki , hogy a település, vagyis inkább annak lakossága 

identitását az építészet nyelvén, nem csak a jogilag védett emlékek fejezik ki, hanem 

minden, ami a község képében-, térbeli kifejeződésében fontos, mert 

műemlékben lehet szegény egy település, de építészeti örökségben nem. 

Ezeket a program készítésnél feltártuk, fényképeken rögzítettük és a programhoz mel

lékletként csatoljuk. (Pl., utca-képek, épületek, volt Tsz telepek, stb.,) 

Építészeti emlékeit, egyházi épületeit, intézményeit, a helyi önkormányzat feltérképezte 

és rendelettel szabályozta védelmüket. Ugyancsak önkormányzati rendelettel 

(32/2000.(XlI.20.) szabályozták a külterületi építésre szán földterületeket és hozzá 

csatlakozó utakat is. 
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Ezeket a következő táblázat foglalja magába : 

1 Luther u. 10., -17., 18. szám 

Építészeti emlékek 
Rákóczi u. 12. Szám 

Építészeti emlékek Damjanich u. 15., - 53.szám Építészeti emlékek 
Arany János u. 45. szám 

Egyházi épületek, 
intézmények 

Kossuth L. tér 149.sz. és 
az 521. Hrsz.-ú ingatlanon lévő templomok Egyházi épületek, 

intézmények Kossuth L. tér 198.sz. és 
az 521. Hrsz-ú ingatlanon lévő Szociális Otthon 

Egyházi épületek, 
intézmények 

Bánkút - Petőfi utcai 1701.hrsz-ú ingatlanon lévő 
Templom és Baross síremlék 

Egyházi épületek, 
intézmények 

Bánkút - Petőfi utcai 1879.hrsz-ú ingatlanon 
Lévő volt kastély 

Külterületi 
ipari övezet 

Haladás I . majori terület építése 

Külterületi 
ipari övezet 

Mogyorós - Dinnyés építése 
Külterületi 
ipari övezet 

Rózsa major építése Külterületi 
ipari övezet Haladás major építése 

Külterületi 
ipari övezet 

László major építése 

2.3.2. Az infrastruktúra környezeti vonatkozásai 

Vízellátás 

A település közüzemű vízellátási rendszere megfelelően kiépített, így alkalmas a lakos

sági vízfogyasztás és az ipari vízigények biztosítására. A háztartások 94 %-a vezetékes 

ivóvízzel ellátott. 

A vízműnek két telephelye van, jelenleg állandóan használják az I . telephelyen lévő B-

104 kataszteri számú termelő kutat, melynek két szűrőzött rétege közül a felső 42-58 m 

mélységközben van. Ennek felszínhez közeli volta érzékennyé teszi a felszínről esetleg 

leszivárgó szennyeződésekre. 

Ez a vízmű biztosítja Medgyesegyháza belterületének vízellátását, az engedélyezett 

víztermelés 194.000 m7év, a tényleges termelés pedig 193.990 m / év. 
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Ezen a telephelyen található a B-62 kataszteri számú termelő kút is, amely kisegítő 

jelleggel üzemel. A II . telephelyen létesített B-105 kataszteri számú termelő kút nagy 

vízadó képessége ellenére - a vízigények miatt - csak kis hozammal termel. A vízadó 

kapacitás kihasználása kérdésessé teszi a kút közelében hatástávolságon belül létesített 

K-18. és K- 21. számú kút szükségességét. 

A kutak kapacitását és egyéb adatait, az alábbi táblázat foglalja össze : 

I. telephely: II. telephely 
Medgyesegyháza belterületén Bánkút 1 erületén 

Termelő kút: 
(B-62) 

(B-104) 

Fúrás éve: 1968 
Talpmélysége:250 m 
Vízhozam: 450 l/p 

Termelő kút: 

(B-105) 

Fúrás éve: 1988 
Talpmélysége: 120m 
Vízhozam: 1500 l/p 

Termelő kút: 
(B-62) 

(B-104) Fúrás éve: 1986 
Talpmélysége:70 m 
Vízhozam: 1500 l/p 

Termelő kút: 

(B-105) 

Fúrás éve: 1988 
Talpmélysége: 120m 
Vízhozam: 1500 l/p 

Tartalék kút (B-67) 

Fúrás éve: 1976 

Talpmélysége: 110 m 

Vízhozama: 360 l/p 

Tartalék kút: -

Az önkormányzat mindkét telephely környezetében 50 m-en belül állattartási tilalmat 

rendelt el. 

Korábban a családi házaknál a vízellátást részben 15-20 m-es cső-kutak fúrásával, és 

ásott kutak kialakításával biztosították, ezek kisebb része később betemetésre került, a 

többségét azonban jelenleg is. főként öntözésre használják. 

A korábbi vizsgálatok (Értékelő jelentés GEOKOMPLEX Kft, 2001. április) megálla

pították, hogy a talajvíz antropogén és mezőgazdasági eredetű szennyeződéseket tartal

maz, ezért a kutakba a szennyezett talajvíz bemosódásával lehet számolni. Ezek, vala

mint a későbbiekben fúrt kutak levezetve a káros anyagokat veszélyeztethetik a rétegvi

zek minőségét. 

Az igen magas öntözővíz igényű hajtatásos növénytermesztés vízellátása nem oldható 

meg az ivóvíz hálózatból, a mezőgazdasági célú vízfelhasználást a más területekről ide

vezetett felszíni vizek biztosíthatnák. 
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Csatornázás 

Medgyesegyháza területén korábban nem volt kiépítve a szennyvízelvezető rendszer, a 

közműolló értéke még 1997-ben is 0,0 % volt. A kommunális szennyvíz elhelyezését 

szikkasztással oldották meg. 

Az önkormányzat engedélyezési dokumentáció elkészítését követően 1995-ben vízjogi 

létesítési engedély kapott a szennyvíztisztító telep és a szennyvizcsatorna hálózat I . 

ütemén belül tervezett létesítmények megvalósítására. 

A terv ezett és engedélyezett létesítmények megv alósítására 1997. dec. 31-ig került sor. 

A településen keletkező kommunális szennyvizek összegyűjtését és elvezetést gravitá

ciós csatornahálózat kialakításával oldják meg. 

A település síkvidéki jellege miatt a teljes csatornahálózat nem valósítható meg egy 

nagy gravitációs rendszerként, hanem több gravitációs öblözet és a közbenső átemelők 

önálló egységként történő kialakítására van lehetőség. 

A tervekben szereplő 1 nagyobb központi és 9 kisebb gravitációs öblözet megvalósítása 

és a fővezetékre történő csatlakoztatása lehetővé teszi a beruházás ütemekre történő 

bontását. 

A településen eddig az I . és a II . ütem valósult meg, a III. ütemben a vasúton túli terü

letek főgyűjtőre történő csatlakozására lesz lehetőség, azonban ennek megvalósítására 

csak a későbbiekben kerülhet sor. 

Az I . és a I I . ütem elkészültével a lakosság 50-51%-a csatlakozott a szennyvízhálózatra. 

A mért lakossági vízfogyasztás 350 m3/d, ugyanakkor a szennyvízcsatorna hálózat hiá

nyos kiépítettsége miatt, csak 130 m7d az ellenőrzötten tisztított és elhelyezett szenny

víz mennyisége, ebből kb. 10 nr/d a zárt szermyvízgyűjtő aknákból szippantókkal be

szállított szennyvíz. 

Szennyvíztisztítás 

A csatornahálózatban begyűjtött szennyvíz döntő részben kommunális eredetű, az óvo

dából, az iskolából és az orvosi rendelőből származó szennyvíz mennyisége elhanyagol-



21 

ható, a keletkező szennyvíz minőségi adatai megfelelnek a kommunális szennyvíz mi

nőségi adatainak. 

A csatornahálózaton érkező szennyvíz a korszerű biológiai szennyvíztisztító berende

zésbe kerül, a szippantóval szállított szennyvizet meszes kicsapással, majd azt követően 

ülepítéssel elő kell tisztítani. 

Ezzel az előkezeléssel a szippantott szennyvízből eltávolítható a szerves anyag 70 %-a, 

valamint a foszfor vegyületek 90%-a, ezáltal - összetételét tekintve - megegyezik a 

csatornákon keresztül érkező szennyvízzel. 

A biológiai szennyvíztisztító berendezés jelenlegi kapacitása hozzávetőleg 2000 lakos 

által kibocsátott szennyvíz tisztitására alkalmas. A tisztitás-technológia mechanikai, 

majd biológiai tisztításból áll, nitrifíkációval, denitrifikációval, részleges kémiai és bi

ológiai foszforeltávolítással. 

A tisztított, és a kémiai paraméterek (KOI, ammónium / össz. N-ben, foszfát, nitrát, 

SZOE, össz. só, lebegő anyag, ANA) rendszeresen ellenőrzése után a szennyvíz a Bo-

dzás-éri csatornába folyik. 

A képződő szennyvíziszap a telephelyen az előírásoknak megfelelően, burkolt, körbeár

kolt felületen kerül tárolásra, az elfolyó híg részt pedig visszajuttatják a szennyvíztisz

tító rendszerbe. 

A felhalmozódott szennyvíziszap kémiai és mikrobiológiai összetevőinek vizsgálata, 

majd a szükséges engedélyeztetési eljárás lefolytatása után kerülhet kihelyezése. 

Energiaellátás 

Az 1995-ben kiépült/o/c/gárrendszer a település teljes ellátására megfelel, lakosság 66 

%-a veszi igénybe a gázellátást. A földgáztüzelésre történő áttérés jelentősen csök

kentette a fűtési időszakban kibocsátott légszennyező gázok (szén-dioxid, kén-dioxid) 

mennyiségét. 

Medgyesegyháza elektromos energiával történő ellátása 98 %-os. 
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A közvilágítás a településen transzformátor állomásoktól üzemel. A kiemelt útvonalak 

mentén nátriumlámpás, a további utak mentén pedig kompaktfénycsöves világítótestek 

vannak. 

Hírközlés 

A korábbi évek /e/e/onfejlesztésének köszönhetően a telefonbekötések aránya 44%-os, 

de ezen kívül összesen 8 nyilvános telefon-állomás (visszahívható telefonfülke) is 

üzemel. 

Közlekedés 

Békés megye településeit vizsgálva Medgyesegyháza kiemelt alsó/okú központ, vonzás

körzetéhez hét település tartozik. 

Kétegyháza irányában vasúti összeköttetést biztosít részben a megyeszékhellyel, részben 

pedig Lőkösházán keresztül Romániával. A vasúti hálózatba nem bekapcsolt környező 

települések közúton szállítják a vasúti feladásra szánt árukat, így a térségen áthaladó, 

átmenő forgalom jelentős csomópontja Medgyesegyháza. 

A közúton 30 km-re lévő megyeközpont - viszonylagos - közelsége, a településről tör

ténő ingázás szempontjából lényeges. 

Szintén 30 km-re található Medgyesegyházától Gyula, Orosháza, Mezőhegyes, illetve a 

battonyai határátkelő. 

A település megközelíthető a 4436-os és a 4437-es számú (Orosháza - Kevermes és 

Gyula - Mezőhegyes) B jelzésű másodrendű országos közutakon, illetve a Békéscsaba -

Mezőhegyes - Battonya vasútvonalon. 

A településen a burkolt utak aránya 81 %, amely részben felújításra, illetve karbantar

tásra szorul. A meglévő burkolt utak karbantartása és időszakos tisztítása lényegesen 

csökkenti a közlekedésből származó porterhelést, lehetővé teszi a mezőgazdasági mű

velésű területek jobb kiszolgálását. 



Az utak teljes körű kiépítésével javulnak az életkörülmények és a gazdasági feltételek, a 

kerékpárút hálózat fejlesztése a nagymértékű kerékpáros forgalom igényeit elégítheti ki. 

2.3.3. Zaj- és rezgésterhelés 

A közlekedésből származó zajterhelést elsősorban a 4436-os és a 4437-es másodrendű 

országos közutaknak a nagyközség belterületi szakaszán kialakuló forgalma és a vasúti 

közlekedés eredményezi. 

Az elmúlt évi forgalomszámlálás adatai alapján, az országos közutakon az átmenő for

galom 3500 járműegység/nap, ebből 1500 egység/nap a nehézjármű. 

Ezek az értékek nagymértékben változhatnak a tavaszi és őszi földmunkák, valamint a 

mezőgazdasági szállítások időszakában. 

A vasúti közlekedés zajkibocsátása a napi 19 személyvonat és a 2 tehervonat közleke

désével függ össze. Emellett a rakodógépek munkavégzése is zajkibocsátással jár. A 

jövőben sem reális a közúti és vasúti közlekedés mérséklődésére számitani, a mezőgaz

dasági termelés fellendülése inkább szezonálisan a szállítások növekedését eredmé

nyezheti. 

A településen keresztül halad két országos átmenő forgalmú út és a vasút is, így ezek a 

zajforrások a településen lakók mintegy 20 %-át, kb. 850 embert érintenek hátrányosan. 

A közlekedésből eredő zaj szintje nem lépi túl a megengedett határértéket, ennek elle

nére különösen nappal és nyáron hátrányosan befolyásolja az emberek közérzetét. 

Az átmenő forgalommal terhelt főbb útvonalak mentén a településrendezési előírások

nak megfelelően előkertes házakat épített a lakosság, emellett egységes fasorok telepí

tésével igyekeznek tompítani a közúti közlekedésből eredő zajt. Ezek a fasorok hiányo

sak, a legnagyobb forgalomnak kitett területeken pedig önmagában l - l fasor nem bizto

sít hatékony zajvédelmet. 
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A vasútállomás területén, ahol a megálló és induló vasúti szerelvények hangjelzése és 

zaja mellett a rakodógépek munkájából és az információs szolgáltatásból eredő zajter

heléssel is számolni kell 1,8 m magas összefüggő betonkerítés biztosítja részben a zaj

védelmet. 

A településen ipari tevékenység gyakorlatilag nem alakult ki, egy zajkeltő üzemi telep

hely létezik, melynek zajkibocsátása esetenként határérték feletti. 

A szórakozó helyek - mint zajforrások - igazából nem mérvadóak, hiszen 13 db zenés 

szolgáltatás nélküli vendéglátó-ipari egység és egy péntek esténként a fiatalok szórako

zását biztosító vendéglátóhely található a településen. Az előbbiek 21 óráig, az utóbbi 

péntek este 23 óráig tart nyitva. 

2.3.4. Hulladékgazdálkodás 

Medgyesegyháza nagyközség külterületén egy bezárt és egy működő hulladéklerakó 

található. A betelt és bezárt szeméttelep nem rekultivált, jelenleg a „Haladás" szövetke

zet által kárpótlásként kimért területet tulajdonosai nem kezelik, parlag terület. 

A jelenleg is üzemelő települési hulladéklerakó műszaki védelem nélküli, mellette 2 

fígyelő-kutat létesítettek. 

Az itt felhalmozott szilárd hulladék mennyisége meghaladja a 3000 m3-t, befogadó ké

pessége alapján kb. 15-25 év múlva telik meg. 

A hajtatásos növénytermesztés során képződő nagy mennyiségű szármaradványt és 

egyéb növényi hulladékot a lakosság szintén a szeméttelepre hordja ki. Ezzel az egyéb

ként is magas szerves anyag tartalom jelentősen a kívánatos érték fölé emelkedik. 

A 2000. évi XLIII . törvény a hulladékgazdálkodásról előírásai alapján 2002. Január 1-

től be kell vezetni a szervezett hulladékszállítást, lépéseket kell tenni a szelektív hulla

dékgyűjtés elterjesztésére, a veszélyes hulladékok szervezett begyűjtésére és elszállítá

sára, valamint a komposztálás lehetőségének kihasználásával csökkenteni kell a hulla

dékok szerves anyag tartalmát. 
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Az egyébként sem megfelelő műszaki színvonalú hulladéklerakó helyett gondoskodni 

kell más, engedélyezett 

hulladék elhelyezési 

és ártalmatlanítási lehetőségről. 

A lakosság a saját területét, illetve a telke előtti utcaszakaszt igyekszik rendben tartani, 

fásítással és más növények telepítésével járul hozzá a településkép kedvező kialakításá

hoz. 

Az általános iskolában a rendszeres hulladékgyűjtés mellett, a környezet megismerésére 

és a károsítása elkerülésének módjára - a tanórákon és azon kívül is - komoly figyel

met fordítanak. 

A mezőgazdasági termeléssel foglalkozók is ismerik a környezethasználat során fellépő 

károsító tényezőket, a gazdasági kényszer azonban gyakran a környezetvédelem szem

pontjai ellen ható folyamatokat és tevékenységeket váltja ki. 

A mezőgazdasági szállítások sorún az utakra felhordott sártól a burkolt utakat szükség 

szerint meg kellene takarítani, az útfelületek por-mentesítése céljából. 

A 49/2001. (IV. 3.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szemben vé

delméről szóló Kormányrendelet besorolása alapján Medgyesegyháza „nitrát érzékeny" 

terület, így a 2002. Január 1-én kezdődő országos akcióprogram részeseként jelentős 

feladatok előtt áll. 

Az önkormányzat az aktuális településtisztasági feladatok végrehajtására köztisztasági 

szabályrendeletet tervez készíteni. 

A környezetvédelmi ügyek finanszírozása döntően önerőből történik. Az önkormányzat 

igyekszik kihasználni a különböző, részben környezetvédelmi célú társulások adta le

hetőségeket. 

A Dél-Békési kistérségi társulás tagjaként részt vett a SAP ARI) programban. 
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3. ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS 

Az állapotfelmérés során a kiindulási helyzet megismerésére, a környezeti-természeti 

tényezők leírására került sor. 

Az állapotértékelés a helyzet feltárása során felmerülő problémákat igyekszik megfo

galmazni, az ezeket előidéző helyzet értékelésével, a kialakulás okait vizsgálva. 

3.1. A település SWOT- analízise 

A programkészítés során a település vezetőinek, önkormányzati szakembereinek, a kép

viselőtestület tagjainak, vállalkozóknak és a lakosságnak a véleményének ismeretében 

készítettük el a település környezetvédelmi szempontú értékelését, amely igyekszik el

helyezni a környezi problémákat, megismerni a közöttük lévő pozitív és negatív össze

függéseket. 

Erősségek 

a települési önkormányzat fejlesztéseiben prioritást élveznek a környe

zettudatos döntések 

az önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos elképzeléseit a la

kosság pozitívan fogadja 

kiemelkedően jó talaj és klímaadottságok 

ipari eredetű szennyezés nincs 

- felszín alatti vízbázis jó minőségű ivóvizet biztosít 

beruházásokkal megoldott a település kommunális szennyvizének elve

zetése a település 50%-án települési szennyvíz elhelyezése megoldott 

a településen korszerű szennyvíztisztító mű üzemel 

SAPARD programhoz kapcsolódó fejlesztési lehetőségek vannak 

a magas munkaigényű mezőgazdasági termelési módokra fogékonyak a 

gazdálkodók 
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Gyengeségek 

a nem rekultivált bezárt hulladéklerakó vízbázist veszélyeztető hatású 

a műszaki védelem nélküli üzemelő hulladéklerakó szintén vízbázist ve

szélyeztető hatású 

- a kommunális hulladéknak nagyon magas a szerves anyag tartalma 

a szennyvízelvezető csatorna beruházásának III. üteme még nem való

sult meg 

alacsony erdősültségi arány, a fásítás lassú fejlesztése 

- erdő- és fasorok hiánya miatt talaj degradációt eredményező deflációs 

folyamatok kialakulása 

deflációból eredő porszennyezés tavaszi és őszi megjelenése 

szilárd burkolatú utak tisztításának és karbantartásának hiánya miatt je

lentős a közlekedésből származó porterhelés 

a nem művelt területeken az allergén gyomok felszaporodtak 

magas szántóterületi arány következtében tájképi sivárság jellemző 

felszíni vizek hiánya miatt korlátozott öntözési lehetőség 

elterjedt csőkutas öntözés vízkészlet csökkentő és rétegvizet veszélyez

tető hatása 

Lehetőségek 

- térségi és települések közötti társulásokkal nagyobb beruházások meg

valósítása (regionális hulladéklerakó kialakítása) 

- pályázatok (KAC, TEKI, Céltámogatások, Területfejlesztési Tanács, 

Vízügyi pályázatok) útján támogatások szerezhetők 

Veszélyek 

a Maros hordalékkúp szennyeződésekre érzékeny ivóvízbázist tartalmaz 

A vízbázis vízminősége részben a határon kívüli eseményektől és tevé

kenységektől függ 

a lakosság kisebb hányadánál a gazdasági feltételek nem teszik lehetővé 

a környezetvédelmi infrastruktúra igénybe vételét 
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3.2. A környezeti elemek problémái 

A célok és prioritások felállításához szükség van a. helyzetfeltárás során ismertetett 

környezeti elemek problémáinak a megfogalmazása és rendszerezése. 

3.2.1. A természeti-környezeti elemek problémái 

Levegő állapota 

főbb útvonalakon időszakosan közlekedés okozta levegőszennyezés 

- defláció jelensége 

allergén gyomfélék elterjedése 

nem megengedett tüzelőanyagok égéstermékei 

Víz 

felszíni vizek hiánya 

ivóvíz öntözővízként történő felhasználása 

csapadékvíz elvezető csatornák és műtárgyak karbantartásának hiányos

ságai 

- az ivóvízbázis sérülékeny (szennyező anyagok felszínről történő bejutá

sa) 

az első és második vízadó réteg vízkészlete szennyeződik 

Talaj 

földhasználat problémái (tulajdonviszonyok, dülőutak kiszántása) 

defláció 

- tulajdonviszonyokból adódó eltérő mértékű tápanyag utánpótlás (talaj

vizsgálatokon alapuló okszerű trágyázás hiánya) 

Élővilág, természetvédelem, védett értékek 

természet-közeli állapotok megszűnése 

bio-diverzitás csökkenése 

- szántó művelési ág aránytalan növekedése a gyep, erdő művelési ág ro

vására 

egyedi tájértékek védettségének teljes kialakítása (esetenként a védetté 

nyilvánítás folyamatban van) 
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Ember, környezet-egészségügy 

növényi eredetű allergének körének jelentős bővülése 

légúti megbetegedésekre való hajlam növekedése 

3.2.2. A település környezet művi elemei, infrastruktúra 

Települési és épített környezeti elemek 

kis mértékű települési zöldterület ellátottság 

műemlékek fenntartásának problémái 

helyi értékek védelmének problémái 

úthálózat karbantartási hiányosságai 

a két országos közút és a vasút forgalma által okozott zajterhelés 

Hulladékgazdálkodás, szennyvízelhelyezés 

működő hulladéklerakó környezeti kockázata 

rekultiválás nélkül megszüntetett hulladéklerakó környezeti kockázata 

szennyvizelvezető hálózat II I . ütemének kialakítása hiányzik 

az állattartó telepek vízbázist veszélyeztető hatása 

a nem csatornázott területeken lakossági szennyvíz szikkasztás 

Sajátos problémák 

megszűnt állattartó telepeken felhalmozott szerves trágya és hígtrágya 

ivóvízbázist veszélyeztető hatása 

az igen jó minőségű talajok miatt egyoldalú mezőgazdasági hasznosítás 

- mezővédő erdősávok telepítésének hiányosságai 

korábbi fasorok kivágása a föld tulajdoni viszonyainak átrendeződése

kor. 
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Építészeti emlékek 

/. Szociális otthon, Kossuth tér 8. Egykori malom, Szandi u. 

2. Bánkút - Baross L. székhelye és a 
templom 

6. Evangélikus Templom, 
Kossuth tér 

9. Református egyház, Luther u. 

3. Luther u. 10. Fóris-ház 10. Bánkút - Baross emlékház 

4. Schénet Mihály háza, Damjanich 53. 11. Luther 18. 

5. Luther 17. 7. Damjanich 15. 



Intézmények és kultúrtörténeti természeti emlékek 

/. Határkereszt 
Medgyesbodzás felé 

2. Gyógyszertár, Dózsa út 

5. Katolikus temető, Nagykamrási út 

3. „Stangli" kenyérgyár 

6. Milleniumi kápolna, 
Kossuth Téri park 

9. Mezőkovácsházi úti 
határkereszt 

10. Jókai utcai rendezett posta 

ll.AFESZ-ABC boltja 

4. Szennyvíztisztító a Mezőkovácsházi 
úton 

7. Bánkút - Baross kert 
öreg törókmogyorófa 

8. Otavecz farm szárítója 
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4. KÖRNYEZETI CÉLOK ÉS F E L A D A T O K 

Medgyesegyháza gazdasági és társadalmi életét egyaránt a rendkívül jó természetföld

rajzi adottságokra épülő, évszázados hagyományokra visszatekintő mezőgazdasági ter

melés határozza meg. A környezeti kockázatok jelentős része szintén mezőgazdasági 

eredetű, hiszen ezek a talajhasználatokhoz, a növénytermesztéshez, illetve az állatte

nyésztéshez kötődnek. 

A kommunális szilárd és folyékony hulladékok egyre nagyobb mértékű képződése elen

gedhetetlenné teszi ezek környezetkiméiő kezelésének és elhelyezésének teljes körű 

megoldását. 

A fejezet azokat a sürgető feladatokat és intézkedéseket tartalmazza, amelyek a legje

lentősebb környezeti kockázatok elkerülését vagy mérséklését biztosítják, hiszen a tele

pülés környezet-használata az igen sérülékeny ivóvízbázison történik. 

A feladatok jellemzésekor használt jelölések; 

F: folyamatos megvalósítású program 

R: rövidtávú, 0-2 évig tartó program 

K: középtávú, 2-5 évig tartó program 

H: hosszútávú, 5 évnél tovább tartó program 

N: nem igényel költségeket 

S: az önkormányzat, valamely vállalkozás vagy a lakosság részéről 

kiadásokkal jár 

T: állami hozzájárulás, pályázatok támogatása nélkül nem megvaló

sítható programok 

4.1. A fenntarthatóság biztosítása a lételemnek tekintett természeti erőforrások

kal történő gazdálkodásban 

Levegő 
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2. Az avarégetést és más hulladékok égetését önkormányzati rendelettel sza

bályozni kell. 

3. Az allergén pollenek időszakos felhalmozódását meg kell akadályozni. 

4. Az időszakos sárfelhordások után a burkolt utak tisztítását meg kell oldani 

Feladatok A megvalósítás időtartama Pénzügyi fedezet Feladatok 

F. R: K: H: N: S: T: 

A burkolt utak hosszát növelni kell. X X X 

A községen áthaladó országos utak mentén 
újabb fasorok, valamint többszintű cserje 
sorok kialakítására kell törekedni 

X X 

Újabb növények közterületen történő tele
pítése előtt figyelembe kell venni annak 
emberre gyakorolt hatását: allergén pollen¬
, illetve termés szórást 

X X 

Az utak mentén, a csatornák partján, az 
elektromos ellátást biztosító berendezések 
és a közlekedési táblák tövében rendszeres 
kaszálásra, illetve gyommentesítésre van 
szükséa 

X X 

i 

Felszíni és felszín alatti vizek 

Felszíni vizek 

Célok: 

1. Az igen kevés felszíni víz mennyiségét növelni kell a mezőgazdasági vízigények 

biztosítására. 

2. A csapadékvíz elvezetés feleljen meg a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletben 

előírtaknak 

Felszín alatti vizek 

Célok: 

1. Az ivóvízbázis védelmét meg kell valósítani. 

2. Csökkenteni kell az ivóvíz más célú felhasználását. 

3. Meg kell szüntetni az engedély nélküli kutak fúrását. 

4. Mérsékelni kell a rétegvizek elszennyeződését. 
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Feladatok A megvalósítás időtartama Pénzű gyi fedezet Feladatok 
F. R: K: H: N: S: T: 

A belterületen a betemetett csapadékvíz 
szikkasztó árkokat helyre kell állítani 

X X 

Az öntözési vízigények kielégítésére más 
területről csatornák segítségével felszíni 
vizeket kell a térségbe vezetni 

X X 

A lakosságnak is be kell tartania az ön
kormányzati rendeletben előírt hígtrágyás 
állattartásra vonatkozó tilalmat 

X X 

A nagyüzemi állattartó telepen felhalmo
zódott hígtrágya tavat fel kell számolni 

X X X 

Meg kell teremteni a forrásokat a szenny
vízelvezető- és kezelő rendszer harmadik 
ütemének megvalósításához 

X X X 

A lakossági szikkasztásos szennyvíz elhe
lyezés helyett teljes körűvé kell termi a 
szippantásos, illetve a csatornán történő 
szennyvíz elszállítását 

X X 

A szilárd és folyékony kommunális hulla
dék lerakók környékén monitoring háló
zatot kell kialakítani és működtetni 

X X X 

El kell érni, hogy a kiépítésre kerülő csa
tornahálózatra minél több lakás rácsatla
kozzon 

X X 

A korábban lezárt hulladéklerakó 
rekultiválásával mérsékelni kell a szennye
ző anyagok függőleges irányú bemosódá-
sának a kockázatát 

X X X 

Fokozottabban kell ellenőrizni az állattar
tás környezetvédelmi és közegészségügyi 
feltételeinek a teljesülését 

X X 

Talaj- és földvédelem 

Célok: 

1. A talaj használatból adódó környezeti károkozás lehetőségét csökkenteni kell. 

2. Elő kell segíteni a talajok tápanyagtartalmának optimális szinten tartását. 

3. Csökkenteni kell a defláció folyamatát 

4. Fejleszteni kell az öntöző csatornarendszert. 

5. A szükséges talajjavításokat el kell végezni. 
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Feladatok A megvalósítás időtartama Pénzügyi fedezet Feladatok 

F. R: K: H: N: S: T: 

Rendezni kell a tulajdonviszonyokat a 
megfelelő dűlőutak kialakítása és a fasor
ok telepítése érdekében 

X X 

A privatizáció következtében csökkenő 
birtokméret, illetve a gazdák számának a 
növekedése megköveteli a szaktanácsadói 
rendszer igénybe vételét 

X X 

A kiépített meliorációs rendszereket kar
ban kell tartani 

X X 

A talajok tápanyag utánpótlása talajvizs
gálatokon alapulva, okszerűen történjen 

X X 

A megszűnt szemét lerakóhely felszámolá
sával a talajok és a talajvíz további káro
sodása elkerülhető 

X X X 

Törekedni kell a termőföld hasznosításá
ban a szántó művelés mellett egyéb mű
velési ágak elterjesztésére 

X X 

A parlagterületek gyommentesítését el kell 
végezni 

X X X 

Az erdősávok megfelelő irányú és méretű 
telepítésére van szükség 

X X X 

A környezetbarát gazdálkodás elterjedését 
szorgalmazni kell. 

X X 

Az élő- és élettelen környezet természet közeli állapotának megőrzése. 

Élővilág 

Célok. 

1. A talaj használatokat -elsősorban a kevésbé értékes területeken- oly módon kell át

alakítani, hogy biztosíthatóak legyenek a termőterületek 8-12 %-án a természet-kö

zeli állapotok. 

2. Az egyedi védettségre alkalmas növényeket, természeti értékeket fel kell kutatni és 

védetté nyilvánításukat el kell érni. 
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3. A védett értékek területének megóvása, pusztulásának megakadályozása érdekében 

a környezetvédelmi program mellékleteként 

„Természetvédelmi kezelési tervet" kell készíteni. 

Feladatok A megvalósítás időtartama Pénzű gyi fedezet Feladatok 
F. R: K: H: N: S: T: 

A területhasználatok során előnyben kell 
részesíteni a bio-diverzitást eredményező 
tevékenységeket 

X X 

Különböző támogatási formákkal tovább 
kell folytatni a fasorok és erdők telepítését 

X X X 

A védett területeken fontos, hogy elkerül
jük a gazdálkodók és a természetvédelem 
ellentéteit, a tevékenységek a partnerségen 
alapuljanak 

X X 

Elő kell készíteni a képviselőtestület szá
mára a védelemre érdemes természeti ér
tékek állapot felvételezését és védetté 
nyilvánítását 

X X 

Egyre nagyobb gondot kell fordítani az 
idegen, illetve károsító, terjedő félben lévő 
fajok részarányának a csökkentésére 
(gyomnövények, kórokozó állatok, stb.) 

X X 

Erdő - és vadgazdálkodás 

Célok 

1. Javítani kell az erdősültség arányát. 

2. Az erdő és vadgazdálkodás továbbfejlesztését meg kell valósítani. 

Az ezzel kapcsolatos feladatokat 

a túloldalon következő táblázatban foglaljuk össze: 
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Feladatok A megvalósítás időtartama Pénzű gyi fedezet Feladatok 
F. R: K: H: N: S: T: 

A táj- és településvédelem érdekében növelni 
kell - elsősorban - a szélvédő erdősávok és 
fasorok létesítését, a meglévők pótlását A tele
pítést ott kell szorgalmazni, ahol ez „akadály" 
nélkül megoldható (széles utak, csatorna par
tok) 

X X X 

Növelni kell a vad élőhelyek nagyságát, ennek 
érdekében különös figyelmet kell fordítani a 
ligetre és erdőfoltokra, szaporodó helyekre 

X X 

A gazdasági rendeltetésű erdők telepítése mel
lett szorgalmazni kell a környezetvédelmi er
dők, erdősávok telepítését 

X X X 

Előtérbe kell helyezni és tervet (mérleget) kell 
készíteni a belterületi közjóléti fásításokra, 
ligetek kialakítására, utcafásítás meggyorsításá
ra 

X X 

Lehetőség szerint törekedni kell az őshonos 
fafajok (kocsányos tölgy, kőris, szil, juhar, 
fehér- és fekete nyár és a tájhonos akác) tele
pítésére 

X X 

Belterületen természetesen az utcába illő, és 
méreténél, nagyságánál fogva alkalmazható fák 
telepítését kell szorgalmazni, (berkenye, 
gömbkőris, nyír, csörgöfa, szivarfa, juharfélék, 
esetleg feketefenyő, stb.) 

X X 

Ahol versenyképes mezőgazdasági termelést 
nem lehet folytatni, ott erdőtelepítéssel kell 
hasznosítani a területet az elkészítendő rende
zési terv tér és időbeli ütemezésének megfele
lően 

X X 

Az illegális fakivágásokat a hatóság és az ön
kormányzat szigorúan bünteti 

X X 

A település teljes területének erdősültségét 
2007-ig legalább a duplájára - 2 % körülire -
kell növelni 

X 
1 

X X 

Vadászat 

Feladatok A megvalósítás időtartama Pénzű gyi fedezet Feladatok 
F. R: K: ! H: N : S: ! T: 

Az apróvadak szaporításánál - a törvény értel
mében - új feladat a minél természet közelibb 
tartási, nevelési körülmények megteremtése a 
törzsállomány regenerálódása miatt 

X X X 

A 10 évet felölelő „Vadállomány fejlesztési 
tervben" megyei szinten - így a 
Medgyesegyháza közigazgatási területén mű
ködő vadásztársaságnál is - 2007-ig szeretnék 
elérni, hogy hektáronként 30-40 db fácán és 
nyúl, 10-15 db fogoly szaporulat jelenjen meg 

X X 
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A települési és épített környezet védelme, fejlesztése 

A program célja a mainál lényegesen magasabb környezetminőség hosszabb távú kiala

kítása, Medgyesegyháza szerkezeti és urbanizált területi sajátosságainak figyelembe 

vételével. 

A törvények és jogforrások alapján szabályozásra a települési önkormányzatoknak van 

lehetősége, illetékességi és hatásköre. Irányadók lehetnek a megyei kistérségi szabályo

zások abban az esetben, ha azok beépülnek az önkormányzat rendeletalkotási program

jába. 

Települési környezet 

Célok: 

1. Egészséges ivóvíz ellátás, szennyvíz, talaj- és csapadékv íz helyzetének javítása 

2. Veszélyes hulladékok előirásoknak megfelelő kezelése 

3. Zöldfelületek, rekreációs és sportcélú területek gondozása, bővítése 

4. Közterületek tervszerű kezelése, a település legfontosabb emlékhelyeinek, a teme

tőknek és a templomoknak a rendben tartása 

5. Véderdő és védősáv telepítési program készítése 

6. Mindennemű gazdasági vagy egyéb szennyező anyag kibocsátó létesítmény, forrás 

feltérképezése 

7. A települési nyilvánosság szerepének növelése a környezeti kérdésekben történő 

döntések előkészítése és végrehajtása során 

Feladatok A megvalósítás időtartama Pénzű gyi fedezet Feladatok 
F. R: K: H: N: S: ! T: 

Csökkenteni kell a közlekedési és a lakos
sági fosszilis tüzelőanyagok felhasználásá
ból eredő légszennyező anyagok kibocsá
tását 

X X 

Fel kell tárni a pontforrásokat X X 
A csapadékvíz elvezető rendszert karban 
kell tartani 

X X 

Meg kell találni a funkció nélkül maradt 
telepek újrahasznosításának módját 

X X X 
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Épített környezet 

Feladatok A megvalósítás időtartama Pénzügyi fedezet Feladatok 

F. R: K: H: N: S: T: 

A településen szép számmal találhatók 
olyan lakóépületek, módos kis- és közép
paraszti lakóházak és hozzájuk csatlakozó 
tárolók, magtárak, amelyek elhelyezkedé
sük vagy homlokzatuk kialakítása miatt 
helyi védelmet érdemelnek 

X X X 

Az építési szabályrendeletben figyelembe 
kell venni a régészeti feltárásokat, melyek
nél be kell tartani a vonatkozó törvényeket, 
pl. a Természetvédelmi törvény (96/LIII.) 
kunhalmokkal kapcsolatos rendelkezéseit 

X X 

4.3. A környezetterhelés- és károsítás csökkentése 

Meg kell teremteni a gazdasági fejlesztés és a környezet igénybevételének, minimális 

terhelésének az összhangját, ezzel biztosíthatók lesznek ez egészséges környezet feltét

elei, az egészséget károsító, környezethasználatokból eredő tényezők visszaszoríthatok. 

Hulladékgazdálkodás 

Célok; 

1. A képződő hulladékok mennyiségének mérséklése, veszélyességének csökkentése 

2. A műszaki védelem nélküli, korszerűtlen hulladéklerakó megszüntetése, csatlakozás 

a regionális hulladéklerakó létesítéséhez és igénybe vételéhez. 

3. Komposztálással a kommunális hulladékok szerves anyag tartalmának a kívánt 

szintre (5%) csökkentése 

4. A folyékony és szilárd hulladékok megfelelő kezelése és biztonságos elhelyezése 

5. A szelektív hulladékgyűjtés minél szélesebb körű bevezetése és az újrahasznosítás 

lehetőségeinek a megtalálása 

6. A kommunális hulladékok veszélyes anyag tartalmának csökkentése 

7. A szerves- és hígtrágyák környezetbarát kezelése 
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Feladatok A megvalósítás időtartama Pénzű gyí fedezet Feladatok 
F. R: K: H: N: S: T: 

A hulladékgazdálkodás hosszú távú meg
oldása X X X 

A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának 
kiszélesítése, rendszeressé tétele 

X X 

Hulladékszegény technológiák elterjeszté
se 

X X 

A komposztálás elterjesztésével a hulladé
kok szerves anyag tartalmát 5 % alá kell 
csökkenteni 

X X 

Szennyvíz gyűjtése, kezelése és elhelyezése 

Célok: 

1. Vízbázis védelem, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének megakadályozása 

2. EU normák teljesítése 2010-re a kommunális szennyvizekre vonatkozóan 

3. Szennyvíziszapok környezetkímélő felhasználása 

4. a szennyvízelvezető csatornarendszer III . ütemének elkészítés 

Feladatok A megvalósítás időtartama Pénzű gyi fedezet Feladatok 
F. R: K: H: N: S: T: 

A szennyvíztisztító mű üzemeltetésének 
folyamatos ellenőrzése 

X X 

A települési szennyvízcsatorna hálózat 
teljes körű kiépítése 

X X X 

A használaton kívüli régi ásott vagy fúrt 
kutak szabványos megszüntetése 

X X 

A kommunális szennyvizek elhelyezése 
csak az új szennyvíztelepen történjen 

X X 

A szennyvízcsatorna hálózatba kerülő ipari 
és egyéb szennyvizeket, ha azok nem fe
lelnek meg a 4/ 1984. OVH rendeletnek, 
előtisztítással kezelni kell 

X X 

A szennyvíziszap elhelyezése feleljen meg 
az 50/2001. Korm. rendeletben 
előírottaknak 

X X X 
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Különleges intézkedést igénylő területek 

Ebbe a fejezetbe azok a programok kerülnek, amelyek a település speciális helyzetéből 

adódnak: a vízbázison való elhelyezkedéséből, valamint az intenzív mezőgazdaságból 

eredő környezethasználatokból. 

Célok: 

1. Az üzemelő és a távlati ivóvízbázis szennyeződésének az elkerülése 

2. A sérülékeny hidrogeológiai védőidomok károsodásának az elkerülése 

3. A mezőgazdasági tevékenység összehangolása a vízbázis védelem szempontjaival 

4. Az állattartó telepek működése ne veszélyeztesse a felszín alatti vizeket 

Feladatok A megvalósítás időtartama Pénzű gyi fedezet Feladatok 
F. R: K: H: N: S: T: 

Az önkormányzat rendelet alkotásakor, 
illetve a korábbiak felülvizsgálatakor a 
mellékletekben szereplő jogszabályoknak 
való megfelelés legyen a cél 

X X X 

Az önkormányzat vizsgálja felül, az érvé
nyes jogszabályoknak megfelelően korsze
rűsítse az állattartásra vonatkozó rendele
teit 

X X 

A felhalmozódott hígtrágya és szerv es trá
gya kezelését és biztonságos elhelyezését 
meg kell oldani 

X X X 

Ellenőrizni kell és betartatni az állattartó 
telepeken a hígtrágyás technológiára vo
natkozó tilalmat 

X X 

Ellenőrizni kell és betartatni a belterületi 
állattartás során a hígtrágyás technológiára 
vonatkozó tilalmat 

X X 

A hígtrágya kezelése, valamint a szerves 
trágya tárolása és kihelyezése feleljen meg 
a 49/2001. számú Kormányrendeletben 
előírtaknak 

X X 
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4.4. A környezeti tudat formálása 

Célok: 

1. A lakosság szakszerű és közérthető tájékoztatásán alapuló helyi környezettudat ki

alakítása 

2. Környezet- és természetvédelmi szemléletű oktatás 

3. A környezetvédelem területén legyen jogkövető a lakosság minél szélesebb köre 

4. Környezetvédelmi szervezetek támogatása 

Feladatok A megvalósítás időtartama Pénzű gyí fedezet Feladatok 
F. R: K: H: N: S: T: 

Programok indításával, kiadványokkal kell 
segíteni a tudatformálást a lakosság külön
böző korosztályú csoportjainál 

X X 

Az iskolai tananyagba lehetőség szerint be 
kell építeni a helyi környezeti ismereteket 
és cselekvési terveket 

X X X 

Támogatni kell a környezetvédelemmel is 
foglalkozó civil szerveződések kialakulását 
és működését 

X X 

A környezetvédelmi jogi szabályozás la
kosságot is érintő részei legyenek minél 
szélesebb körben ismertek 

X X 

5. PRIORITÁSOK, ESZKÖZÖK, MEGOLDÁSOK 

A feladatok megoldásának tervezésekor figy elembe kell venni: 

a már megkezdett beruházásokat, 

a környezetre gyakorolt hatások kockázatosságát, illetve 

- az önkormányzat saját forrásból és pályázatokon támogatásokból el

nyerhető gazdasági lehetőségeit. 
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6. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM KAPCSOLÓDÁSA 

EGYÉB PROGRAMOKHOZ ÉS T E R V E K H E Z 

Az 1995. évi LIII . környezetvédelmi törvény előírásai alapján készült el a Nemzeti Kör

nyezetvédelmi Program, majd a megyei és települési környezetvédelmi programok ki

alakításán volt a sor. 

Békés Megye Kistérségi Komplex Környezetvédelmi Programját figyelembe véve ké

szült el 

Medgyesegy jiáza Települési Környezetvédelmi Programja. 

Környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkoznak az építési rendeletek, korszerűsítésre 

szorul az 1980-as években készített 

Településfejlesztési ten\ 

A Dél-békési Kistérség SAPARD programja a vidékfejlesztés mellett erőfeszítéseket 

tesz a legégetőbb környezetterhelő tényezők mérséklésére. 

A környezeti állapot monitoring rendszerének kialakítása kapcsolódik 

a megyei Területfejlesztési és rendezési Információs Rendszerhez és 

a Környezetvédelmi Információs Rendszerhez. 



1. számú melléklet 

A települési környezetvédelmi program készítéséhez használt 

szakanyagok jegyzéke: 

1. Nemzeti Környezetvédelmi Program (83/1997. OGY Határozat) 

2. Dél-Alföldi Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Stratégiai Program (Bács-Kiskun-

Békés- Csongrád megye) 

3. Dél-békési Kistérség Vidékfejlesztési Stratégiai Programja I . I I . SAPARD, 1999. 

4. Békés Megye Kistérségi Komplex Környezetvédelmi Programja. Előterjesztés.2000. 

5. Békés Megye Kistérségi Komplex Környezetvédelmi Programja, A megye stratégiai 

programja, 2000. 

6. Békés megye agrár- és vidékfejlesztési stratégiai programja; Tervezet, 1999. 

7. Békés megye környezeti állapotának talajvédelmi vonatkozásai; Békés megyei NTÁ, 

1999. 

8. Békés megye környezeti állapotjelentése; Körös Vidéki Környezetvédelmi 

Felügyelőség, Gyula. 1999. 

9. KSH, ATIKÖFE, ÁNTSZ adatai 

10. Szelekovszky László: Békés Megye Helyi Védett Természeti Értékei, Békéscsaba. 

2000. 

11. Szelekovszky László: Békés Megye Kunhalmai 

12. Szelekovszky László: Békés Megye famatuzsálemei 

13. Szelekovszky László: Békés Megye helyi védett természeti értékei 

14. Értékelő jelentés Medgyesegyháza Nagyközségi Vízmű üzemelő, sérülékeny földtani 

környezetű ivóvízbázis biztonságba helyezése GEOKOMPLEX kft Miskolc, 2001. 

15. A Medgyesegyháza Nagyközségi Vízmű előzetes hidrogeológiai védőidoma 

GEOKOMPLEX kft Miskolc, 2001. 



16. Előzmények, iratok, műszaki leírás Medgyesegyháza nagyközség területén keletkező 

kommunális és előtisztított ipari szennyvíz összegyűjtését, az összegyűjtött 

szennyvíznek a tervezett szennyvíztisztító telepre történő juttatását célzó beruházás I . 

ütem vízjogi létesítési engedély tervéhez. Duplex kft, 1995. 

17. Létesítési engedélyezési dokumentáció a Medgyesegyháza szennyvízcsatorna hálózat 

I I . ütem vízi létesítményeinek a megvalósításához. Duplex kft, 1997. 

18. Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/1996. Ők 

rendelete a helyi építésügyi előírásokról 

19. Külterületi építési szabályozások: 

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2000 évben hozott, 

alább felsorolt Önkormányzati rendeletei: 

32/2000. 35/2000. 

33/2000. 36/2000. 

34/2000. 37/2000. 


